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IGEN TISZTELT OLVASÓ!
Lapunk aktuális számában szeretnék néhány
irányított gondolatot, aktuális problémát az Önök
szíves figyelmébe ajánlani. Szeretnék objektív
tájékoztatást adni azokról az ellentmondásos
állapotokról, amelyek az utóbbi időben a közmunka
kapcsán bonyolítják az amúgy sem egyszerű
életünket. Jó lenne reális, valósághű, tárgyilagos
képet Mezőszentgyörgy lakói előtt levezetni a
közmunkaprogram jelenlegi lehetőségei és a település
viszonyáról. Előre bocsátom: nem volt ez mindig így!
Talán a legfontosabb, hogy az általunk kérelmezett
létszám nem tölthető fel, csak részben. Nincs a
településünkön elegendő közmunkás. Ezen tény
részben jó az országos helyzet szempontjából, de
hátrányos a mi sajátos elképzelésünk esetén.
Mezőszentgyörgy Önkormányzata teljes egészében
erre alapozta a 2017. évet a költségvetése
elfogadásakor.
Tényszerűen: a folyamatban lévő négy
projektünkből a kért 60 főből jelenleg hiányzik 21
személy. Ez egyharmada a tervezettnek. Talán ennél
is nagyobb gondunk, hogy a „Kötelező
feladatellátásaink” folyamatos kivitelezéséhez sincs
rendelve munkaerő. Az elmúlt évek gyakorlata
szerint ezen feladatok elvégzését a közmunkásokból,
úgynevezett „hagyományos közmunka projekt”
igénybevételével oldottuk meg. 2017-ben, valószínű a
jelentkező létszámhiány miatt ilyen projekt nem
indult. A gondunk ezen túlmenően még az is, hogy
az eddig sikeres szabadföldi kertészetünkben
képtelenek vagyunk maradéktalanul elvégezni a
növényápolási feladatok egy részét. A látencia pedig
következésképp az, hogy kultúrnövény helyett
gyomot termesztünk. Pedig a sok inputanyag
(vetőmag,
műtrágya,
növényvédőszer,
stb.)
felhasználásra került ugyanúgy, mint az előző
években, csak a kézierő hiánya nagyban veszélyezteti
a tárgyévre tervezett árbevételt.
A helyzet a kötelező feladatellátás terén sem
különb. Az önkormányzat kötelező feladatellátása
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közül a teljesség igénye nélkül:
1. A közterületek tisztántartása az önkormányzat
feladata.
2. A képviselő-testületnek kell gondoskodnia a
belterületen lévő közutak, parkok, esetleg piacok
területén keletkezett szemét eltakarításáról, e
felületek portalanításáról és a síkosság elleni
védekezésről.
3. Meg kell oldani a belterületi árkok, csatornák
tisztántartását a csapadék és szennyvíz elvezetését.
Megjegyezni kívánom: Az ingatlanok előtt lévő
járdaszakasz tisztántartása az ingatlantulajdonos
feladata.
4. Kötelező feladat a településen belüli temetkezések
biztosítása. Mezőszentgyörgy temetője köztemető,
ebből adódóan kötelezettség a ravatalozó
megközelítéséhez vezető utat biztosítani, a temetőt
bekeríteni, a védelemről gondoskodni, megfelelő
vízvételi lehetőséget (3db), a hulladék elhelyezését és
szemétgyűjtési lehetőséget, működő ravatalozót
biztosítani, valamint a temetésekről nyilvántartást
kell vezetni.
5. Megmaradt még az óvodai nevelés.
6. A védőnői szolgálat.
7. A rendezvények biztosítása.
TISZTELT OLVASÓK!
A felsorolás nem egyfajta „panaszáradat”,
hanem inkább szíves figyelmük felkeltése, a
minduntalan megkésettnek látszó dolgaink gyenge
vigasztalására. Mi azt gondoljuk, hogy ésszerű
átszervezéssel kordában tudjuk tartani e helyzetet.
Kezünkre játszhat az időjárás, a természet, a véletlen
szerencse és legfőképpen az Önök megértő, segítő,
konstruktív magatartása, amelyet ezúton is
tisztelettel megköszönök, megköszönjük önkormányzatunk testülete nevében is.
Gondtalan,
szép
vakációt!
Kellemes
nyaralást, kevés munkát, jó pihenést kívánok 2017
nyarán valamennyiünk számára! Köszönöm szíves
figyelmüket!
Tisztelettel: Berta József

1. oldal

www.mezoszentgyorgy.hu

Mezőkiáltó

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS
FEJLESZTÉSE
MEZŐSZENTGYÖRGYÖN”
(TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00006)
Mezőszentgyörgy
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
az
„Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c.
felhívására benyújtott, TOP-4.1.1-15-FE1-201600006
azonosítószámmal
„Egészségügyi
alapellátás fejlesztése Mezőszentgyörgyön”
nyilvántartott támogatási kérelmét az Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság
vezetője 10 995 737 Ft összegű (100%-os)
támogatásra érdemesnek ítélte.
Berta József polgármester úr a támogatási
szerződést 2017. június 2-án aláírta, a támogatási
előleg folyósítása folyamatban van, a projekt
megvalósítását megkezdtük.
A projekt összefoglalója:
A projekt fő célkitűzése, hogy a védőnői szolgálat
belső tereit megújítsuk, a szakmai előírásoknak
megfelelő várótermet alakítsunk ki, továbbá
létrehozzunk egy többfunkciós helyiséget és egy
iskola-orvosi rendelőt.
A fejlesztés eredményeként létrejövő korszerű
ellátórendszert a védőnői ellátás tekintetében
Mezőszentgyörgy község és Lepsény lakosságának
egy része, az iskola-orvosi ellátás tekintetében pedig
a Mezőszentgyörgyön óvodába, valamint iskolába
járó gyermekek vehetik igénybe, a többfunkciós
helyiség pedig a településen élőket szolgálja az ott
tartandó előadásokkal és szűrővizsgálatokkal.
Jelenleg egy vegyes háziorvosi körzet működik a
településen, vállalkozó háziorvos működteti. A
védőnői szolgálat esetében az önkormányzat a
fenntartó.
A fejlesztés során megvalósuló tevékenységek
bemutatása:
– épület belső felújítása
– kerékpár beszerzése a védőnőnek
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– okostelefon beszerzése a háziorvosnak
A működtetésben változást nem tervezünk, az orvosi
körzet vállalkozási formában működik tovább, a
védőnői szolgálatot az önkormányzat tartja fenn. A
felújított védőnői szolgálat, és a kialakítandó plusz
helyiségek (többfunkciós helyiség, iskolaegészségügyi
rendelő) fenntartása és üzemeltetése a jelenleginél
lényegesen alacsonyabb költségekkel biztosítható
lesz. A fenntartás alacsony szinten tartásához
hozzájárul a már megvalósult teljes körű
hőszigetelés, a megújuló energiák alkalmazása (úgy
napkollektor és alternatív fűtési rendszer). A
lakosságszám alakulást tekintve valamennyi működő
alapellátás hosszú távon működőképes.
A projekt várható befejezése: 2018. augusztus 31.

RÖVID HÍREK
SZERDAI FILMKLUB
A nyári időszakban minden szerdán 10 órától a
könyvtárban filmklubot szervezünk gyerekeknek.
Várunk mindenkit szeretettel a vetítésekre, ahol
izgalmas meséket és ifjúsági filmeket vetítünk majd.

NYÁRI NYITVA TARTÁS A
KÖNYVTÁRBAN
A nyári időszakban (2017. szeptember 1-ig) a
könyvtár nyitva tartása a következőképpen alakul:
Hétfő - csütörtök
Péntek
Hétvége

8 - 16 óra
8 - 14 óra
zárva

SZENTGYÖRGY NEVŰ
TELEPÜLÉSEK TALÁLKOZÓJA
Idén Bánokszentgyörgyre látogatunk el a
hagyományos Szentgyörgy nevű települések
találkozójára, ahol kispályás labdarúgó bajnokságon
és kulturális bemutatón (az Őszirózsa Nyugdíjasklub
kórusával) veszünk részt, képviseltetve
Mezőszentgyörgyöt.
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GONDOLATOK A LELKÉSZTŐL
Írta: Szücs-Nagy Kinga

Gyülekezetünk, 2017. június 25 – én, a
megszokottól eltérően délután, 15.00 órakor tartotta
Istentiszteletét. Szeretettel hívtuk és fogadtuk
ugyanis a vasárnapi gyülekezet közösségében azokat
a Testvéreinket családtagjaikkal, akik 2001 – 2017
között a mi templomunkban konfirmáltak.
Szücs–Nagy Kinga helyettes lelkész hirdette Isten
Igéjét az ApCsel. 22: 14 alapján. Kiválasztásról és
kiválasztottságról beszélt, kihangsúlyozva annak
fontosságát; hogy Isten mindnyájuknak feladatot ad
– mindannyian – EGYFORMÁN – fontosak
vagyunk az Ő tervében. Az Istentiszteleten közös
úrvacsoravételre került sor, melyben a szolgálatot
Szücs Sándor egyházmegyei helyettes lelkész végezte.
Az ünnepi alkalom beszélgetéssel és az asszonyok
által előkészített szeretetvendégség elköltésével
fejeződött be a gyülekezeti teremben!

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves
Testvérünket vasárnapi Istentiszteleteinkre,
melyeket a megszokott rendben: vasárnap 9. 30
órakor tartunk a református templomban!

Az idei évben 5. alkalommal szervezünk nyári,
napközis tábort az általános iskolás korú
gyermekek számára. A tábor időpontja: július 31
– augusztus 4; a részvételi díj: 1000 Ft/fő/hét –
ennek befizetésével tudjuk elfogadni a
jelentkezéseket!

Mezőkiáltó
perselypénzekből, önkéntes adományokból és
esetleges támogatásokból tevődnek össze. Emellett
azonban fizetési kötelezettségeink a következő
tételekből állnak:
- lelkész járandósága havonként és annak járulékai
- közüzemi díjak havonként
- épületeink biztosítási díjai negyedévente (templom,
parókia – gyülekezeti terem, haragozó ház)
- ún. közalap és diakóniai alap (egyházmegyének
fizetendő) évente
- javítások, épületek fenntartása, rendezvények
finanszírozása
Szeretettel hívjuk fel Testvéreink figyelmét az
adakozás lehetőségére. Gyülekezetünk első sorban
lelkiekben igyekszik épülni, de ebben a világban élő
közösségként – a fentiek értelmében – anyagi
szükségletei is vannak. Ehhez kérjük tisztelettel az
Önök hozzájárulását is. A református vallású
Testvérek figyelmét felhívjuk az éveként fizetendő
egyház fenntartói járulék megfizetésére, melynek
mértéke 6000 Ft/fő!

ERZSÉBET TÁBOR A
MŰVHÁZBAN
Írta: Kiss Péter

2017. augusztus 7 és 11. között a könyvtár
színeiben ismét megrendezésre kerül az Erzsébet
tábor a művelődési házban. A nyertes pályázat
segítségével az előre jelentkezett 20 gyermek egy
hétig vehet részt különböző programokon,
kiránduláson, napi 4 étkezés biztosítása mellett.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az elmúlt időszakban több félreértés jutott el
gyülekezetünk presbitériumához arra vonatkozólag,
hogy a gyülekezet milyen anyagi forrásokkal
rendelkezik és milyen fizetési kötelezettségei vannak.
A tájékoztatás kedvéért adunk közre néhány
információt ebben a témában, további adatokért
Tóth Istvánné gondnok asszonyt vagy Szücs–Nagy
Kinga helyettes lelkészt szíveskedjenek keresni!
Gyülekezetünk anyagi bevételei – mivel
egyházi (non profit) „szervezetről” beszélünk – igen
csak korlátozottak: a gyülekezeti tagok évenként
megfizetett
egyházfenntartói
járulékaiból,
a
2017. július

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki támogatott bennünket, és bármilyen
formában segítséget nyújtott nekünk, hogy
családunk háza a tragédia után minél hamarabb újra
elkészüljön. Köszönjük szépen a szervezőknek, hogy
megszervezték a bált, és mindenkinek, aki ott volt.
Azoknak is köszönet, akik a boltokban kihelyezett
perselyekbe is adakoztak, köszönjük az ő
támogatásukat is.
Köszönettel: ifj. Kovács Sándor és családja
3. oldal
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JELEN ÉS MÚLT FOCIGÁLA AZ
LMSK-N!
Írta: Kovács István

Sportkörünk U19-es csapata Márkus Lajos
edző irányításával a megye II. osztály Osz-Car
csoport fölényes megnyerésével kivívta a bajnoki
címet és ezzel együtt a megye I. osztályban való
indulás jogát.
A 2016-17. évi bajnoki szezon befejezését
követően a bajnoki aranyérem kiosztására június 10én került sor, ahol egy gálamérkőzéssel színesítve
ünnepelhetett a sportkör apraja-nagyja, továbbá a
kilátogató szépszámú közönség. Tíz éve, a 2006/07es idényben az LMSK csapata a megye II. osztály
FEMOL csoportjában Nagy II. János irányításával a
3. helyen zárta a bajnokságot, akik a 10 éves jubileum
apropóján ünnepelhettek a jelen bajnokcsapatával.

A mérkőzésre és a bajnoki aranyérmek
átadására lelkes kis utánpótlás focistáink vezették fel
csapatainkat a pályára. A Magyar Labdarúgó
Szövetség Fejér Megyei Igazgatóság megbízásából a
fegyelmi bizottság tagja Németh Gyula akasztotta az
aranyérmeket a bajnokok nyakába, és elmondta,
hogy 24 mérkőzésen 22 győzelem, 1-1 döntetlen és
vereség volt a mérlegük az idén, gólarányuk pedig
szintén imponáló, 175-23 lett.
Szintén csapatunkból kerültek ki a legjobb
góllövők, Horváth Albert 65 góllal, Bagó István 36
góllal bizonyult a legjobbnak. Ezt a szenzációs
eredményt még a Fair Play díj megnyerésével is
sikerült tetézni.
A gálamérkőzés a vidámság jegyében, jó
hangulatú, gólgazdag mérkőzést hozott a jelenlévők
örömére, ahol a jelen és a múlt csapatának
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mérkőzése döntetlennel zárult. A félidőben a
gyerekek özönlötték el a pályát, akik szintén vidám
hangulatot teremtettek.
A játékot követően, a helyben főzött, finom
babgulyással invitáltunk meg minden kedves
vendégünket. Meglepetésképpen egy hatalmas
focipálya formájú torta elfogyasztása főleg a
gyerekek körében bizonyult népszerűnek.
Sportkörünk képviselőjeként, ünnepélyes
formában is kifejeztem köszönetemet és gratuláltam
csapataink minden tagjainak, edzőinek - „U7”
Teichel István, „U9” Zalatnai Péter, „U11-16-19”
Márkus Lajos, „U13” Dicső Gábor, „F” Nasta
László, továbbá „gondnokunk” Bozsoki Ferenc -,
akik nagyon sokat tettek és tesznek azért, hogy
sportolóink
töretlenül
fejlődjenek
és
jó
eredményeket érjenek el. Köszönöm mindazoknak,
akik bármilyen formában hozzájárultak és segítséget
nyújtottak, nyújtanak sportegyesületünk fejlődéséhez.

Külön gratulálok bajnokcsapatunknak, mely
győzelem óriási elismerés a település, és a játékosok
életében egyaránt. A nyári szünetet követően
továbbra is sok szeretettel várunk minden kedves
szurkolót, érdeklődőt az LMSK mérkőzéseire!

HAJRÁ LMSK!
2017. július

www.mezoszentgyorgy.hu

AZ ELFELEJTETT MEMENTÓ
Írta: Tóth Balázs

Lepsény felől haladva a régi kisvasút
nyomvonala és egy, azóta rég nem létező, Enying felé
vezető földút kereszteződésénél áll mai is egy
elfeledett emlékmű Ágostonpusztánál, Mátyásdomb
felett.
Az emlékmű kb. négy méter magas, szép
domborveretes kardokkal díszített, így enyészett
korában is szép. Az emlékmű tetején egy hatalmas
kőből készült Turul madár volt (állítólag 2-3-szor
nagyobb, mint az enyingi). A Turul madár a II.
világháborúban elvesztette egyik szárnyát, majd az
1960-as években le is dőlt. Az emlékművön a
környékbeli pusztákról (Riki, Pinkóc, Etelka, Attila,
Feketepuszta, Ágoston, Kőkút, stb.) nagy háborúba
vonult és ott elesett katonák neveit tartalmazza.
Feketepuszta azóta már a Mátyásdomb nevet viseli és
a pusztákból csak Ágoston maradt.
Pár név még most is jól kiolvasható, de már
egyre nehezebben lehet őket kibetűzni. Az
emlékművet 1923-ban állították. Állítólag egy
környékbeli gazdag úr fizette a munkálatokat, akinek
a fia szintén elesett a fronton.

Kérjük, aki esetleg plusz információval, vagy
régi képekkel rendelkezik az emlékműről,
keresse a szerkesztőséget, vagy a MEZŐFÖLD
Helyi Közösség Egyesületet a 06-20-8000-515-ös
telefonszámon, vagy az mhkeiroda@gmail.com
e-mail címen.
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FÖLD NAPJA AZ ISKOLÁBAN
Írta: Tóthné Ujhelyi Mariann

Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai
egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-én
25 millió amerikai emelte fel szavát a természetért.
Ez a történelmi jelentőségű esemény az Egyesült
Államokban – és az ország határain túl is – fontos
változásokat hozott: az USA-ban szigorú törvények
születtek a levegő és a vizek védelmére, új
környezetvédő szervezetek alakultak, és több millió
ember tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre.
Húsz évvel később Denis Hayes és barátai, az
ökológiai válság jeleit – a bioszféra pusztulását, az
ipari szennyezést, az őserdők irtását, a sivatagok
terjeszkedését, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a
veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt,
az óceánok szennyezettségét –látva a közös
felelősségre hívták fel a figyelmet.
Ennek érdekében Denis Hayes és barátai
1989-ben Kaliforniában létrehozták a Föld Napja
Nemzetközi Hírközpontot, és havonta küldtek
hírlevelet a világ minden országába, hogy a városi
tömeg-felvonulásoktól
kezdve
szabadegyetemi
előadásokig, faültetéstől a hulladékok újrahasznosításának megszervezéséig, a nemzetközi
hírközlési rendszerek bevonásától falusi majálisokig
sokféle akcióval ünnepeljék április 22-én a Föld
napját a világ minden országában, a környezetbarát,
fenntartható társadalom közös vágyával. Több mint
140 ország 200 millió környezetért aggódó polgára,
civil szervezetek válaszoltak felhívásukra, és városok,
falvak, iskolák, környezetvédő szervezetek mindmind saját szervezésű programmal, a legkülönfélébb
módon tették emlékezetessé és világméretűvé ezt a
napot. A felhívásra Magyarországon a környezetvédők 1990-ben megalapították a Föld Napja
Alapítványt, és hírközpontot is létrehoztak az első
magyar Föld napja eseményeinek koordinálására.
Felhívásukra kis falvakban és nagyvárosokban
egyaránt sokan jelentkeztek.
A Föld Napja Alapítvány a helyi
kezdeményezéseket – külön hangsúlyozva az iskolák
és természetesen a pedagógusok szerepét –
környezeti
könyvek
kiadásával,
vetélkedők
összeállításával támogatja.
Folytatás a következő oldalon...

2017. július
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Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni
a világot? Így hangzik a Föld napja mozgalom egyik
jelmondata. 1990 óta Magyarországon évről évre
egyre többen érzik úgy, legalább megpróbálják – és
legalább a Föld napján, április 22-én tesznek valamit
ennek érdekében: fát ültetnek, rajzpályázatot
hirdetnek, környezeti vetélkedőt, patak- és
falutakarítást
szerveznek,
valamelyik
zöldszervezethez csatlakoznak, vagy saját szervezetet
alapítanak. És ez a Föld napja mozgalom legnagyobb
sikere:
hogy
helyi
igény
szerint,
helyi
kezdeményezésre szerveződnek a Föld napi
programok, és ma már nem csak a Föld napján.

MI MÁJUS 29-ÉN RENDEZTÜK MEG
HAGYOMÁNYOS PROGRAMUNKAT.

44 tanuló 4 tanár kíséretében kiránduláson
vett részt a Velencei-hegységben. Sukoróról
indultunk, s miután jelzett utunk beért az erdőbe, két
gyér vizű, először a furcsa kinézetű, női fejet
formázó Éva-forrást, kissé később a nevére cseppet
sem rácáfoló Felső-Csepegő-forrást találtuk meg. A
Gádé-hegy oldalában kényelmesen emelkedő széles
utunkról rövidesen balra ágazott le egy rendkívül
hangulatos ösvény, melyen nagy gránit sziklák
között, szép fenyvesfoltokat keresztezve jutottunk ki
a Csúcsos-hegy (220 m) ligetes környékére. Ismét
betértünk a fák közé, jobbról elhagytuk az
elmocsarasodott Sági-kutat, amely leginkább egy
dagonyázóhelyre hasonlít, majd kiértünk a
sziklaszoros aljában fakadó Barlang-kút mellett, egy
nagyon hangulatos pihenőhelyhez.
A pihenőtől jobbra mentünk tovább az
eleinte szűk, majd kiszélesedő, romantikus Hurkavölgyön keresztül. A kis kanyargó patakot követi az
út, jobbra hatalmas sziklákat láttunk a hegyoldalban,
pár perc séta után kiszélesedett a völgytalp, és
beértünk a Velencei-hegység legszebb, legvadregényesebb részébe, a szurdokszerű, mély
Bodza-völgybe.
A köves, kiszáradt, hatalmas sziklák övezte
Bodza-völgy alján kanyarogtunk tovább. Pár
vállalkozó kedvű tanulóval megmásztuk a hegyoldalt
és megnéztük a Bárcaházy barlangot. Pár perc séta
után értük el a csekély vízhozamú Angelika-forrást.
6. oldal

Visszaindultunk a faluba, s a széles, lejtős, a
Velencei-tóra kitűnő kilátást nyújtó Fő utcában
megtaláltuk a falu leghíresebb látnivalóját, a fehérre
festett, klasszicista stílusban épült református
templomot, mely elsősorban a nevezetes 1848
szeptember 29-i pákozdi csatát megelőző
haditanácsról ismert. A csatát megelőző napon a
templom falai között tartották gróf Batthyány Lajos
miniszterelnök
vezetésével
azt
a
honvéd
haditanácsot, melyen szenvedélyes vitát követően a
fegyveres ellenállás mellett döntöttek.

Azok a tanulók sem maradtak program nélkül, akik
nem kirándultak. Összeszedték az iskola területén a
szemetet, majd a felsősök fákat ültettek és a
Portaszépségverseny zsűrijében vettek részt. A
szépségverseny eredménye a következő lett:
2017. július
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1. hely: Madarász Béláné Dózsa u. 23.
2. hely: Berta Imre Rákóczi u. 6.
3. hely: ifj. Berta Attila Eötvös u.
A díjazottaknak a tanulók oklevelet adtak át.

Az alsósok Földdel, a környezetvédelemmel
kapcsolatos totókat, rejtvényeket töltöttek ki, majd
kézműves foglalkozásokon vettek részt. Készültek
malacperselyek Pet palackból, könyvjelző, társasjáték,
memóriajáték kartondobozokból.

Ugrálóvár, trambulin, ping-pong, roller,
akadálypálya (amit a helyi polgárőrség biztosított
számunkra), foci, arcfestés, kidobó, pétanque várta a
kicsiket és a nagyokat egyaránt. Kaptak a gyerekek
fagyit, csokit, üdítőt.
A nap végén extra meglepetés is várta őket,
Mariann néni ,,cukor esője”: csak úgy hullott az
ablakon. Ami garantált volt, az a jó kedv, és persze
üres kézzel senki sem távozott.

GYEREKNAP AZ ISKOLÁBAN
Írta: Tóthné Ujhelyi Mariann

A Gyereknap eredetileg Törökországból
származik, és mára már a világ sok országában
ünnepnappá nyilvánították. Annak idején még
Nemzetközi Gyermeknapnak hívták, és minden
évben június 1-jén tartották. Ehhez hasonlítható az
ENSZ által létrehozott Egyetemes Gyermeknap
intézménye.
Magyarországon 1931-ben volt az első, igaz,
akkor még Gyermekhétnek hívták. 1950-re ez már
lerövidült, és megszületett a mai napig ismert
Gyereknap, melyet mindig május utolsó vasárnapján
tartanak.
Május 30-án, a keddi nap folyamán nálunk is
megrendezésre került az iskolai gyereknap.
Szerencsére az idő is kedvezett, mert ragyogó
napsütésben volt részünk. Idén is változatos
programokkal készültünk a tanulóink számára, ahol
mind kicsi, mind nagy egyaránt megtalálta a neki
valót. Reggeli gyülekező után mindenki a saját
termében
elfogyasztotta
a
tízórait.
Majd
megkezdődött a várva várt játék.
2017. július
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TÖRTÉNELMI
HELYSZÍNEKEN
KELET-FELVIDÉKEN
Írta: Ádám Zsolt

A Mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Általános Iskola és a mátyásdombi Lonkai Ármin
Általános Iskola 22 hetedik osztályos diákja 2017. 06.
2-4. között Szlovákia magyarlakta területein tett
látogatást. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
által jegyzett Határtalanul! pályázat jóvoltából jeles
történelmi és irodalmi helyszíneket kerestek fel.
Az utazás a hosszú út ellenére jó hangulatban
telt. Látogatásunk első állomása Mikszáthfalva volt,
ahol a nagy anekdotázóra emlékeztünk, majd
Alsósztregován komplett irodalmi előadásban volt
részünk, amikor a Madách-kastélyban, kedves
tárlatvezetőnk jóvoltából végigjárhattuk fő művének,
Az ember tragédiájának színeit.
A gyerekeknek ezután alkalmuk volt külhoni
kortársaikkal is találkozni, Rimaszombaton a
vendéglátó iskolában kölcsönösen bemutatkoztak,
énekeltek, koszorúztak, majd az összetartozás
jelképeként rózsabokrot ültettek közösen az iskola
udvarán.
A nap azonban további érdekességeket is
tartogatott, Fülek várának gazdag gyűjteménye,
losonci
városnézés,
Petőfi
emléktáblájának
megkoszorúzása és a Nemzeti dal közös elszavalása,
a valóban pazar gácsi várkastély, valamint Patakalján
a Balassa-kastély „kerültek még terítékre” a délután
folyamán.
A második nap fő attrakciója a dobsinai
jégbarlang volt, ahol valóban fantasztikus
jégformákat láttunk a 0 fok körüli járatokban. Rövid
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időt töltöttünk Rozsnyó város építészeti emlékeinek
felkutatásával, majd Krasznahorka várát néztük meg
– igaz csak kívülről, hiszen még mindig tartanak a
felújítások, így a várba nem sikerült bejutni. Ezután
három kisebb település következett: Pelsőcön
gótikus református templomot, Feleden Rákóczi
ezredesének sírját kerestük fel, közben pedig
Sajógömörön felidéztük a Mátyás királyról és a
megkapáltatott urakról szóló mesét.
Az utolsó nap is bővelkedett látnivalókban.
Jászón gyönyörű premontrei kolostorhoz vezetett
első utunk, majd a jászói cseppkőbarlang hűvös
levegője enyhítette a kirándulást végigkísérő kánikulai
hőséget. A háromnapos programot Kassán fejeztük
be, megannyi látnivalóját érintve, Rákóczi fejedelem
rodostói házában zártuk a történelmi emlékhelyek
felkeresését. Fárasztó, de élményekben gazdag
hétvége volt.
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